
Sárospatak Város testülete Pénzügyi Bizottsága véleménye a 2007. évi 

költségvetés 

A vonatkozó rendelkezések értelmében az éves költségvetési tervezetet a Pénzügyi 

Bizottságnak írásban véleményezni kell, ezt a véleményezést az Önkormányzat bizottságainak 

el kell juttatni, valamint a testületi ülésen is ismertetni kell.

Ennek értelmében a Pénzügyi Bizottság az alábbi véleményt fogalmazza meg Sárospatak 

város 2007. évi költségvetési 

A költségvetési tervezet mindhárom része szöveges indoklás, rendelet-tervezet és a 

mellékletek rendszerezettek és 

1. A szöveges indoklás világos és  Hiányoltuk azonban azt, hogy a hiány 

csökkentésének megfogalmazott igénye mellett nem fogalmazta meg az  hogy 

 mely területeken kíván lépéseket tenni. Mondjuk ezt azért, mert ezen általános 

kérdések már a 2006. decemberben tárgyalt költségvetési koncepció tárgyalásakor is 

felmerültek és akkor úgy foglaltunk állást, hogy a mindenkori költségvetésekben kerül 

konkretizálásra, hogy milyen intézkedéseket tesz meg az Önkormányzat a hiány csökkentése 

érdekében.

A Pénzügyi bizottság az alábbi intézmények átvilágítását javasolja a testületnek a 

hiány csökkentése érdekében:

- Polgármesteri Hivatal

- A három óvodával kapcsolatos problémát javasolja a bizottság az eddigi anyagok alapján 

megvizsgálni.

- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

- Farkas Ferenc  Iskola

- Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium

- A  Háza 

- Zrínyi Ilona Városi Könyvtár

-  és Pedagógiai Szakszolgálat

- Gondozási Központ

- Kommunális Szervezet

-  Kommunális Szervezet.

A könyvvizsgálói jelentés részletesen elemzi a tervezetet, megállapítva, hogy a bevételek 

2007-ben a 2006. várható bevételéhez képest 14,2 %-kal  Ez a növekedés az Európai 

Uniós beruházásokból adódik (600 mFt). Megfogalmazza továbbá, hogy továbbra is 

meghatározó a bevételek a központi elosztáson alapulnak, és mintegy 67 %-ot képviselnek. A 

tervezett forráshiány a kiadási  viszonyítva 9,3 %, mely nominálisan 448.177 eFt. 

Tudjuk jól, hogy a tervezett forráshiány teljes egészében  (ÖNHIKI) támogatással 

nem  így a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a fentiekben már 

említett konkrét lépéseket meg kell tenni. Fontos lenne még a költségvetés mellékleteként a 

fejlesztési és intézményi felújítási igényeket kimutatás formájában összesíteni, a  

felvetésekkel együtt. 

2. A rendelet-tervezet 3. §-a tartalmazza a  számokat, melyet elfogadásra ajánlunk. Ez a 
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 4.481.964 eFt bevétel

 4.830.141 eFt kiadás

    448.177 eFt forráshiány

Az esetlegesen   igény esetén a  átcsoportosítás  

éljenek az indítványozók. Nem javasoljuk jelen  a  változtatását.

A 13. § (3) bekezdésében  5 %-os zárolással egyetértünk és az  

 javasoljuk elfogadásra. 

3. A mellékletek tartalmával kapcsolatban azt javasoljuk, hogy a bizottsági üléseken 

elhangzott kérdések megválaszolása után az esetleges meghozandó testületi döntés 

alapján kerüljön véglegesítésre. 

A kisebbségi önkormányzatok költségvetési tervezete a törvényeknek  szerepel a 

város 2007. évi költségvetésében.

Összességében Sárospatak város 2007. évi költségvetési tervezetét a bizottság által jelzett 

kiegészítésekkel elfogadásra javasoljuk. Nyomatékosítjuk azt, hogy  lépésekre van 

szükség. 

A testületi ülést  a hat bizottsági elnök,  asszony és 

alpolgármester úr részvételével jöjjön létre egy ad hoc bizottság, mely a beérkezett 

javaslatokat vitassa meg és konkretizálja a szükséges intézkedések sorrendjét. Ezt 

 terjessze a testület elé a bizottsági véleményezések után. 

Sárospatak, 2007. február 09.

         Feró István Ferenc

                                                                                                 a Pénzügyi Bizottság elnöke


